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“ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 23 – 24 สิงหำคม 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชน
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัปัญหำอำชญำกรรมของสังคมไทย       
ในปัจจุบัน กำรส ำรวจใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล”                      
ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย     
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือน
มำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับระดับควำมรุนแรงของปัญหำอำชญำกรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน               
ท่ีปรำกฎเป็นข่ำวตำมส่ือต่ำง ๆ เช่น กำรฆำตกรรม กำรทะเลำะวิวำท กำรข่มขืน หรือกระท ำช ำเรำทำงเพศ กำรปลน้ ชิงทรัพย ์หรือก่อควำม        
ไม่สงบในสำมจงัหวดัชำยแดน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่ำ มีควำมรุนแรงมำก เพรำะ สภำพสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนไป 
เศรษฐกิจตกต ่ำ ผูค้นเครียดกันมำกข้ึน อำรมณ์รุนแรงข้ึน สภำพจิตใจท่ีเส่ือมลง ขำดศีลธรรม ไม่มีจิตส ำนึก เกิดจำกพฤติกรรมเลียนแบบ                
มีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และผูท่ี้ก่อเหตุมีอำยลุดน้อยลง อีกทั้งยงัมีวิธีกำรท่ีรุนแรงและโหดเห้ียมมำกข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรเล้ียงดู   
ของครอบครัว ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลำให้ กฎหมำยอ่อนแอ ไม่เด็ดขำด สังคมไทยอ่อนแอ และบำงส่วนระบุว่ำมีแรงงำนต่ำงดำ้วเขำ้มำในไทย   
มำกข้ึน และขำดกำรควบคุม รองลงมำ ร้อยละ 41.52 ระบุวำ่ มีควำมรุนแรงค่อนขำ้งมำก เพรำะ สังคมไทยทุกวนัน้ีเปล่ียนไป กฎหมำยบำ้นเมือง
อ่อนแอ ไม่เด็ดขำด คนจึงไม่เกรงกลวักฎหมำย กลำ้ท่ีจะก่อเหตุมำกข้ึน พ้ืนฐำนครอบครัวท่ีขำดกำรเล้ียงดู หรือขำดควำมเอำใจใส่ สภำพจิตใจ     
ของคนท่ีเส่ือมลง ใจร้อนมำกข้ึน ขำดกำรควบคุม นอกจำกน้ียงัระบุว่ำ เป็นเพรำะ ปัญหำสังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคม       
ยำเสพติด กำรแต่งกำยของผูห้ญิงท่ีล่อแหลม มีกำรก่อเหตุอำชญำกรรมแทบรำยวนั ซ่ึงสมยัก่อนมีกำรก่ออำชญำกรรมไม่เยอะเหมือนในปัจจุบนั 
และส่ือทุกวนัน้ีเขำ้ถึงไดง่้ำย จึงเกิดพฤติกรรมกำรเลียนแบบ ร้อยละ 4.32 ระบุว่ำมีควำมรุนแรงค่อนขำ้งน้อย เพรำะ เจำ้หน้ำท่ีเขม้งวดมำกข้ึน 
เทียบกบัสถิติเก่ำ ๆ ถือว่ำลดลง เหตุกำรณ์แบบน้ีมีมำนำนแลว้ แต่ทุกวนัน้ีมีกำรน ำเสนอข่ำวผ่ำนส่ือมำกข้ึนเลยดูเหมือนรุนแรง ถำ้เทียบกบั
ต่ำงประเทศแลว้ประเทศไทยถือว่ำยงัมีควำมรุนแรงท่ีน้อยกว่ำ ร้อยละ 0.64 ระบุว่ำ ไม่มีควำมรุนแรงเลย  เพรำะ สถำนกำรณ์ปัจจุบนัเป็นปกติ    
และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุหรือปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำอำชญำกรรมของสังคมไทย พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.80
ระบุว่ำ เกิดจำกสภำพสังคมท่ีเปล่ียนไป  ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิต ควำมเป็นอยู่ และเทคโนโลยี รองลงมำ ร้อยละ 44.32                     
ระบุว่ำ เกิดจำกควำมอ่อนแอของกระบวนกำรยุติธรรม และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย ผูก้ระท ำผิดจึงไม่เกรงกลวั จึงไดใ้จและกลำ้ท่ีจะกระท ำผิด                
ร้อยละ 42.72 ระบุว่ำ เกิดจำกจิตใจของผูค้นท่ีมกัขำดสติ ไม่ใชส้ติในกำรแกไ้ขปัญหำ ขำดศีลธรรม ร้อยละ 34.80 ระบุว่ำ เกิดจำกพ้ืนฐำนกำร
อบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีแตกต่ำงกนั ร้อยละ 33.04 ระบุว่ำ เกิดจำกพฤติกรรมกำรเลียนแบบจำกส่ือหรือคนรอบขำ้ง ร้อยละ 22.32 ระบุว่ำ             
เกิดจำกควำมเหล่ือมล ้ำในสังคมไทย ร้อยละ 0.96 ระบุวำ่ เกิดจำกกำรใชย้ำเสพติด และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัปัญหำอำชญำกรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีควรไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วนมำกท่ีสุด พบวำ่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.64 ระบุว่ำ กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำทำงเพศ รองลงมำ ร้อยละ 23.60 ระบุว่ำ กำรฆำตกรรม ร้อยละ 15.52             
ระบุวำ่ กำรก่อควำมไม่สงบในสำมจงัหวดัชำยแดน ร้อยละ 10.00 ระบุวำ่ กำรทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำย ร้อยละ 8.08 ระบุวำ่ กำรปลน้ ชิงทรัพย ์      
ร้อยละ 2.80 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำยำเสพติด ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำทุกปัญหำควรไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วน ร้อยละ 2.16 ระบุวำ่ ไม่มี/ยงัมี
ปัญหำอยำ่งอ่ืนท่ีควรเร่งด ำเนินแกไ้ข และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัแนวทำงกำรแกไ้ขเพ่ือให้ผูค้น มีสติ ใชปั้ญญำในกำรแกไ้ขกบัปัญหำ รู้จกัผิดชอบ  
ชัว่ดีให้มำกข้ึน เพื่อลด “อำชญำกร” ในสังคมไทย พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.40 ระบุว่ำ ควรบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
รองลงมำ ร้อยละ 46.16 ระบุว่ำ ควรเร่ิมท่ีกำรเล้ียงดู กำรเอำใจใส่ กำรปลูกจิตส ำนึกของครอบครัว ร้อยละ 29.68 ระบุว่ำ เร่งพฒันำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน ลดควำมเหล่ือมล ้ำในสังคม ร้อยละ 28.96 ระบุว่ำ ใชห้ลกัธรรมะในกำรด ำเนินชีวิต มีสติ มีน ้ ำใจ ให้อภยั ไม่ถือโทษโกรธแคน้     
ไม่โลภ หรือคิดปองร้ำยผูอ่ื้น ร้อยละ 25.84 ระบุว่ำ พฒันำระบบกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัปัญหำของกำรก่ออำชญำกรรม 
ร้อยละ 15.84 ระบุวำ่ ควรช่วยเหลือ บ ำบดั ฟ้ืนฟูจิตใจ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมผดิปกติในดำ้นจิตใจและอำรมณ์ และร้อยละ  0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.80 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.00 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.08 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.64 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.48 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 53.12 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.80 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th จ ำนวน 3 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 8.72 มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 17.52 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.44 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.68 มีอำย ุ46 – 59 ปี    
ร้อยละ 18.00 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 89.76 นบัถือศำสนำพุทธ ตวัอยำ่งร้อยละ 4.00 นบัถือศำสนำอิสลำม 
ตวัอย่ำงร้อยละ 1.52 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.72ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 22.56 ระบุว่ำ
สถำนภำพโสด ร้อยละ 66.40 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.44 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 5.60 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 
25.52 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 27.28 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.24 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 26.80 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.16 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 6.00 ไม่ระบุ
กำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.40 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.36 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.64 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.96 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.80 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 16.40 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.88 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.24 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวง       
หำก ำไร และร้อยละ 6.32 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.76 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.20 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.44     
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 13.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.08 มีรำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  
40,000 บำท ร้อยละ 9.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.64 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ปรากฎเป็นข่าวตามส่ือต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม การทะเลาะววิาท การข่มขืน 
   หรือกระท าช าเราทางเพศ การปล้น ชิงทรัพย์ หรือการก่อความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดน ท่านคดิว่ามคีวามรุนแรงอยู่ในระดบัใด 

ระดบัความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันทีป่รากฎเป็นข่าวตามส่ือต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม  
การทะเลาะววิาท การข่มขืน หรือกระท าช าเราทางเพศ การปล้น ชิงทรัพย์ หรือการก่อความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดน ร้อยละ 

มีความรุนแรงมาก เพรำะ สภำพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนไป เศรษฐกิจตกต ่ำ ผูค้นเครียดกันมำกข้ึน อำรมณ์รุนแรงข้ึน           
สภำพจิตใจท่ีเส่ือมลง ขำดศีลธรรม ไม่มีจิตส ำนึก เกิดจำกพฤติกรรมเลียนแบบ มีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และผูท่ี้ก่อเหตุ           
มีอำยุลดน้อยลง อีกทั้ งยงัมีวิธีกำรท่ีรุนแรงและโหดเห้ียมมำกข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรเล้ียงดูของครอบครัว 
ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลำให้ กฎหมำยอ่อนแอ ไม่เด็ดขำด สังคมไทยอ่อนแอ และบำงส่วนระบุว่ำมีแรงงำนต่ำงดำ้วเขำ้มำ     
ในไทยมำกข้ึน และขำดกำรควบคุม 

52.32 

มีความรุนแรงค่อนข้างมาก เพรำะ สังคมไทยทุกวนัน้ีเปล่ียนไป กฎหมำยบำ้นเมืองอ่อนแอ ไม่เด็ดขำด คนจึงไม่เกรงกลวั
กฎหมำย กลำ้ท่ีจะก่อเหตุมำกข้ึน พ้ืนฐำนครอบครัวท่ีขำดกำรเล้ียงดู หรือขำดควำมเอำใจใส่ สภำพจิตใจของคนท่ีเส่ือมลง 
ใจร้อนมำกข้ึน ขำดกำรควบคุม นอกจำกน้ียงัระบุว่ำ เป็นเพรำะ ปัญหำสังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ควำมเหล่ือมล ้ ำ            
ทำงสังคม ยำเสพติด กำรแต่งกำยของผูห้ญิงท่ีล่อแหลม มีกำรก่อเหตุอำชญำกรรมแทบรำยวนั ซ่ึงสมัยก่อนมีกำร                
ก่ออำชญำกรรมไม่เยอะเหมือนในปัจจุบนั และส่ือทุกวนัน้ีเขำ้ถึงไดง่้ำย จึงเกิดพฤติกรรมกำรเลียนแบบ    

41.52 

มีความรุนแรงค่อนข้างน้อย เพรำะ เจำ้หน้ำท่ีเขม้งวดมำกข้ึน เทียบกบัสถิติเก่ำ ๆ ถือว่ำลดลง เหตุกำรณ์แบบน้ีมีมำนำนแลว้    
แต่ทุกวนัน้ีมีกำรน ำเสนอข่ำวผำ่นส่ือมำกข้ึนเลยดูเหมือนรุนแรง ถำ้เทียบกบัต่ำงประเทศ แลว้ประเทศไทยถือวำ่ยงัมีควำม
รุนแรงท่ีนอ้ยกวำ่            

4.32 

ไม่มคีวามรุนแรงเลย เพรำะ สถำนกำรณ์ปัจจุบนัเป็นปกติ 0.64 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.20 

รวม 100.00 

2. ท่านคดิว่าสาเหตุการเกดิปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย ส่วนใหญ่มสีาเหตุหรือปัจจัยจากอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สาเหตุหรือปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย ร้อยละ 

สภำพสังคมท่ีเปล่ียนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ชีวติ ควำมเป็นอยู ่และเทคโนโลย ี 48.80 
ควำมอ่อนแอของกระบวนกำรยติุธรรม และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย ผูก้ระท ำผิดจึงไม่เกรงกลวั จึงไดใ้จและกลำ้ท่ีจะกระท ำผดิ 44.32 
จิตใจของผูค้นท่ีมกัขำดสติ ไม่ใชส้ติในกำรแกไ้ขปัญหำ ขำดศีลธรรม      42.72 
พ้ืนฐำนกำรอบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีแตกต่ำงกนั 34.80 
เกิดจำกพฤติกรรมกำรเลียนแบบจำกส่ือหรือคนรอบขำ้ง 33.04 
ควำมเหล่ือมล ้ำในสังคมไทย  22.32 
กำรใชย้ำเสพติด 0.96 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.32 

3. ท่านคดิว่า ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากทีสุ่ดคือเร่ืองใด (ตอบได้ 1 ข้อ)  
ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากทีสุ่ด ร้อยละ 

กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำทำงเพศ 34.64 
กำรฆำตกรรม 23.60 
กำรก่อควำมไม่สงบในสำมจงัหวดัชำยแดน 15.52 
กำรทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำย 10.00 
กำรปลน้ ชิงทรัพย ์ 8.08 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำยำเสพติด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ทุกปัญหำควรไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วน 2.80 
ไม่มี/ยงัมีปัญหำอยำ่งอ่ืนท่ีควรเร่งด ำเนินแกไ้ข 2.16 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.20 

รวม 100.00 
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4. ท่านคดิว่า ควรมแีนวทางอย่างไรเพ่ือให้ผู้คน มีสต ิใช้ปัญญาในการแก้ไขกบัปัญหา รู้จักผดิชอบช่ัวดใีห้มากขึน้ เพ่ือลด “อาชญากร” 
    ในสังคมไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ผู้คน มีสต ิใช้ปัญญาในการแก้ไขกบัปัญหา รู้จักผดิชอบช่ัวดใีห้มากขึน้ เพ่ือลด “อาชญากร” ในสังคมไทย ร้อยละ 
ควรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งตรงไปตรงมำ   50.40 
ควรเร่ิมท่ีกำรเล้ียงดู กำรเอำใจใส่ กำรปลูกจิตส ำนึกของครอบครัว  46.16 
เร่งพฒันำคุณภำพชีวิตของประชำชน ลดควำมเหล่ือมล ้ำในสังคม   29.68 
ใชห้ลกัธรรมะในกำรด ำเนินชีวิต มีสติ มีน ้ำใจ ใหอ้ภยั ไม่ถือโทษโกรธแคน้ ไม่โลภ หรือคิดปองร้ำยผูอ่ื้น  28.96 
พฒันำระบบกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัปัญหำของกำรก่ออำชญำกรรม    25.84 
ควรช่วยเหลือ บ ำบดั ฟ้ืนฟูจิตใจ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมผดิปกติในดำ้นจิตใจและอำรมณ์ 15.84 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง  325 26.00 
ภำคเหนือ 226 18.08 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 408 32.64 
ภำคใต ้ 181 14.48 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 664 53.12 
หญิง 585                                                               

585  
46.80 

เพศทำงเลือก 1                                                                   
1  

0.08 
รวม 1,250 100.00 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อำยตุ  ่ำกวำ่ 25 ปี 109 8.72 
26 – 35 ปี  219 17.52 
36 – 45  ปี 268 21.44 
46 – 59  ปี 396 31.68 
60 ปีข้ึนไป 225 18.00 
ไม่ระบุ 33 2.64 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,122                                                            

1,122  
89.76 

อิสลำม 50 4.00 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.52 
ไม่ระบุ 59   4.72 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 282 22.56 
สมรส 830 66.40 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

68 5.44 
ไม่ระบุ 70 5.60 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 319 25.52 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 341 27.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 103 8.24 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 335 26.80 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 77 6.16 
ไม่ระบุ 75 6.00 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 155 12.40 
พนกังำนเอกชน 167 13.36 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 258 20.64 
เกษตรกร/ประมง 162 12.96 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 185 14.80 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 205 16.40 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 36 2.88 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.24 
ไม่ระบุ 79 6.32 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 147 11.76 
ไม่เกิน 10,000 290 23.20 
10,001 – 20,000 318 25.44 
20,001 – 30,000 164 13.12 
30,001 –  40,000 76 6.08 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 122 9.76 
ไม่ระบุ 133 10.64 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


